
Wachtwoordsterkte op ESW2-350G-switches 
Doel
 

In dit artikel worden de instellingen van variabele wachtwoordsterkte voor gebruikers op
ESW2-350G-switches beschreven. Als de standaardinstellingen voor de sterkte van het
wachtwoord niet bevredigend zijn, kan deze worden aangepast aan een ander niveau van
complexiteit. Dit kan worden gedaan door weinig veldwaarden zoals de lengte, het aantal
tekenklassen, enzovoort te variëren.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-350G 
・ ESW2-350G-DC
  

Softwareversie
 

•1.3.0.62
  

Instellingen wachtwoordsterkte
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma van de schakelaar en kies 
Beveiliging > Wachtwoordsterkte. De pagina Wachtwoordsterkte wordt geopend:
 

 
Stap 2. Controleer hoe u het wachtwoord wilt wijzigen, en controleer het veld Wachtwoord
wijzigen in. De veroudering van het wachtwoord is een specifieke periode om het
wachtwoord geldig te laten zijn waarna het verstrijkt en moet worden gereset.
 
Stap 3. Voer het aantal dagen in waarvoor het wachtwoord actief moet zijn voordat u de
gebruiker om een wachtwoord vraagt. De standaardwaarde is 180. Dit is ook van toepassing
op de wachtwoorden met een lengte nul (geen wachtwoord).
 
Stap 4. Controleer de instellingen voor de complexiteit van het wachtwoord in het veld om de
sterkte van het wachtwoord te verbeteren.Deze optie maakt het mogelijk het wachtwoord te



configureren met de combinatie en combinatie van getallen, alfabetten en speciale tekens.
Om het wachtwoord te configureren hebt u slechts een minimaal aantal nodig om het
wachtwoord te maken.
 
Stap 5. Voer een waarde tussen 0 en 64 in het veld met het minimale wachtwoord in om het
minimale aantal tekens voor het wachtwoord in te stellen. De standaardwaarde is 8.
 
Stap 6. Voer het aantal tekens in dat in het wachtwoord kan worden herhaald in het veld
toegestane tekenherhaling.
 
Stap 7. Voer een waarde in tussen 0 en 4 in het veld minimale aantal tekenklassen om het
minimale aantal tekenklassen in te stellen. Er kunnen maximaal vier verschillende
tekenklassen worden ingesteld voor de wachtwoorden in hoofdletters, kleine letters,
numerieke en speciale tekens.
 
Stap 8. Om er zeker van te zijn dat het nieuwe wachtwoord niet het huidige wachtwoord
bevat, moet de controle Enable in het nieuwe wachtwoord worden ingesteld op een ander
niveau dan het huidige veld.
 
Stap 9. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan of klik op Annuleren om de
uitgevoerde wijzigingen te annuleren.
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